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36 ألف طالب عادوا إلى مقاعدهم الدراسية الجامعية

الحياة الطبيعية بدأت 
في املطار الدولي

دارت عجلة الحياة الطبيعية، مع إعادة تشغيل المطار الكويت الدولي بطاقة استيعابية 
ال���ق���رارات التشغيلية وال��ط��ل��ب��ات وف���ق اإلج�����راءات واالش���ت���راط���ات الصحية  ك��ام��ل��ة وف���ق 
المطلوب تطبيقها في جميع اجراءات المغادرة والقدوم وفق توصيات مجلس الوزراء 

بعد ان تعطلت أكثر من 19 شهرا بسبب قرارات اإلغالق بسبب جائحة »كوفيد- 19«. 
ب��زي��ادة الطاقة االستيعابية لمطار الكويت الدولي  ال���وزراء يقضي  ق��رار مجلس  وك��ان 
يهدف الى تسهيل السفر وتوفير المقاعد المطلوبة لمن يرغب في السفر خالل الفترة 

المقبلة.
م��ن جانبها، أعلنت اإلدارة العامة للطيران المدني تشكيل فريق اإلس��ن��اد وال��ط��وارئ 
ل��ل��م��س��اع��دة ف��ي ع��م��ل��ي��ات ال��ت��وع��ي��ة وال��ك��ش��ف ع��ن إج������راءات ال��س��ف��ر وتطبيق  للعمليات 
اإلجراءات الصحية واالحترازية في مباني المطار، مؤكدة انها مستعدة لتلقي طلبات 
ق��رارات  التشغيل من شركات الطيران المدني بصفتها جهة تنفيذية لتطبيق جميع 

مجلس الوزراء. 
ب��دء تشغيل المطار بالكامل، حيث ُعقدت اجتماعات  وأعلنت اإلدارة استعدادها عن 
مع مقدمي الخدمات والمشغلين في مباني المطار، وُكلفوا زي��ادة اع��داد العاملين في 

المناولة والخدمات والتنظيف لتتماشى مع زيادة حركة الركاب.
إل��ى أن حركة تشغيل المطار خ��الل األسبوع الجاري ستكون كما هي من دون  ولفتت 
تغيير، انتظارا لتسلم جداول التشغيل الشهرية من شركات الطيران العاملة في المطار 
اعتبارا من اول نوفمبر المقبل، حيث من المقرر زيادة أعداد الرحالت ووجهات جديدة. 
من جانب آخر، عاد 36 الف طالب وطالبة الى مقاعدهم الدراسية حضوريا مع تطبيق 

االشتراطات الصحية.

ب���ن���اء ع���ل���ى ت��ك��ل��ي��ف ص���اح���ب ال���س���م���و أم��ي��ر 
ن��واف األحمد عقد في قصر  الشيخ  البالد 
ب���ي���ان ص���ب���اح أم����س اج��ت��م��اع��ا ض���م رئ��ي��س 
الشيخ  الغانم وسمو  م��رزوق  مجلس األمة 
ص����ب����اح ال���خ���ال���د رئ����ي����س م���ج���ل���س ال��������وزراء 
ورئ��ي��س ال��م��ج��ل��س األع��ل��ى ل��ل��ق��ض��اء رئيس 
محكمة التمييز المستشار أحمد العجيل.

وق������ال رئ���ي���س م��ج��ل��س األم������ة م�������رزوق ال��غ��ان��م 
»ب���م���ق���ت���ض���ى ال���ت���ك���ل���ي���ف األم�������ي�������ري ل�����رؤس�����اء 
السلطات الثالث باقتراح الضوابط والشروط 
ال��ك��وي��ت المحكومين  أب��ن��اء  للعفو ع��ن بعض 
في قضايا ع��دة خ��الل فترات ماضية تمهيدا 
الس����ت����ص����دار م����رس����وم ال����ع����ف����و، ف���ق���د ب���اش���رن���ا 
عملنا بعقد أول اجتماع صباح اليوم لبحث 

موضوع التكليف«.
وقال الغانم: تم وضع خطة عمل لالنتهاء من 
ب��أس��رع وق��ت ممكن،  تنفيذ التكليف السامي 
وتسعى اللجنة إلى رفع أول تقرير لها لسمو 
األم���ي���ر خ���الل أس��ب��وع��ي��ن م���ن ت���اري���خ ب���دء دور 
االن��ع��ق��اد ال���ق���ادم، وك��ل��ي أم���ل وت��ف��اؤل ب��أن��ه لن 
ي��ك��ون إال الخير إن ش��اء ال��ل��ه .م��ن ج��ان��ب اخر 
ال��ن��واب على أن يتولى النائب  ات��ف��ق ع��دد م��ن 
ال���دك���ت���ور ع��ب��ي��د ال��وس��م��ي وال���ن���ائ���ب ال��دك��ت��ور 
عبدالله الطريجي تشكيل لجنة للتحقيق في 
الشبهات المالية وان��ح��راف السلوك النيابي 

لبعض النواب الحاليين والسابقين.
جاء ذلك خالل االجتماع النيابي الذي تم في 
دي���وان ال��ن��ائ��ب ال��وس��م��ي، وت��م خ��الل��ه التوافق 
على تشكيل هذه اللجنة مطلع دور االنعقاد 

الثاني المقبل الذي ينطلق بعد غد الثالثاء.

رؤساء السلطات الثالث عقدوا اجتماعاً بناء على تكليف صاحب السمو

الغانم : إنجاز التكليف السامي خالل أسبوعين.. 
وكلي أمل وتفاؤل بأنه لن يكون إال الخير إن شاء اهلل

»اتفاق نيابي« على تولي الوسمي والطريجي تشكيل لجنة تحقيق في الشبهات المالية وانحراف سلوك نواب حاليين وسابقين

سمو األمير وسمو ولي العهد استقبال الغانم والخالد والوسمي

استقبل سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد بدار يمامة ظهر اليوم سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس األمة مرزوق الغانم ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد وعضو 

مجلس األمة الدكتور عبيد محمد المطيري.



جريدة إلكترونية كويتية2

اإلثنين 19 ربيع األول 1443هـ
25 أكتوبر 2021م

مساهمة حقيقية ألفضل الخيارات الوظيفية للطلبة

الخواري:  انطالق معرض »الفرص الوظيفية والدراسية الرابع«  
نوفمبر املقبل

في المهرجان العربي لإلذاعة والتلفزيون بدورته الـ21 في تونس

وزارة اإلعالم تشيد بفوز الكويت بـ 4 جوائز إذاعية وتلفزيونية
مراد: يعكس تميز وريادة الكفاءات الكويتية والجهاز اإلعالمي

كتب إبراهيم سالم

تحت رعاية وزير التربية د. علي المضف تقيم الهيئة العامة للتعليم 
ل��ل��ف��رص الوظيفية  ال��راب��ع  ال��س��ن��وي  التطبيقي وال��ت��دري��ب معرضها 
والدراسية االفتراضي وذل��ك خ��الل الفترة من 21 وحتى 25 نوفمبر 

المقبل .
ال��ع��م��ل بالتكليف  ال��خ��ري��ج��ي��ن وس����وق  وأف�����ادت م��دي��ر إدارة م��ت��اب��ع��ة 
 م��ن رغبة 

ً
أ.ف��اط��م��ة ال��خ��واري ب��أن إق��ام��ة ه��ذا ال��م��ع��رض ي��أت��ي ان��ط��الق��ا

ال��م��دارس والمعاهد  الهيئة باستهداف فئة الشباب خريجي طلبة 
وال��ك��ل��ي��ات وال��ج��ام��ع��ات والطلبة المتوقع تخرجهم والباحثين عن 

فرص وظيفية ودراسية لتوعيتهم وارش��اده��م إلى خيارات التعليم 
 
ً
ب��ق��ط��اع��ات��ه المختلفة وتحقيقا ال��ع��م��ل  ب��س��وق  ال��م��ت��اح��ة  وال��ت��وظ��ي��ف 

ألحد أهم أهداف الخطة التنموية للدولة وهو دعم التنمية البشرية 
والمجتمعية من خالل توفير فرص عمل مناسبة لخريجي التعليم 

بكافة مستوياته .
ال���ت���رت���ي���ب���ات  أن����ه����ت ج���م���ي���ع  ق����د  ب������أن اإلدارة  ال������خ������واري  وأوض�����ح�����ت 
وال��ت��ج��ه��ي��زات ال��خ��اص��ة ب��ال��م��ع��رض وال����ذي ت��ق��رر أن ي��ك��ون ه���ذا ال��ع��ام 
، حيث تم إنشاء موقع الكتروني خاص 

ً
 افتراضيا

ً
 الكترونيا

ً
معرضا

به من خالله يمكن لجميع الجهات الحكومية والخاصة المشاركة 
ب���ع���رض ف�����رص ال���ع���م���ل ال���م���ت���وف���رة ب���س���وق ال���ع���م���ل ال���وط���ن���ي وف����رص 

االستكمال الدراسي، كما يقدم للحضور فرصة التواصل المباشر مع 
.
ً
هذه الجهات مما يوفر الوقت والجهد معا

ال��خ��واري بجزيل الشكر لمعالي وزي��ر التربية د.المضف  واختتمت 
على رعايته الكريمة للمعرض ولدعمه وتوجيهاته المستمرة ولمدير 
عام الهيئة باإلنابة د.جاسم األنصاري ، موصلة الشكر لنائب المدير 
العام للتخطيط والتنمية باإلنابة د. جاسم األستاد ولجميع قيادات 
 ، الهيئة وموظفيها لتعاونهم الالمحدود في تنظيم ه��ذا المعرض 

 على جميع الجهات المشاركة والراعية لمساهمتهم الفعالة.
ً
مثنية

الجدير بالذكر أن المعرض سيقام لمدة 5 أي��ام من الساعة التاسعة 
 وحتى الثالثة مساًء.

ً
صباحا

أش�����ادت وزارة اإلع�����الم أم���س »األح������د« ب��ف��وز ال��ك��وي��ت ب���أرب���ع ج��وائ��ز 
ال��� 21  متنوعة في المهرجان العربي لالذاعة والتلفزيون في دورت��ه 
ال��دول العربية  ال��ذي اختتم أخيرا في تونس، ونظمه اتحاد إذاع���ات 

تحت شعار »دورة التواصل والتجديد«.
ون��ق��ل��ت ال��م��ت��ح��دث��ة ال��رس��م��ي��ة ب��اس��م ال�����وزارة أن����وار م���راد ف��ي تصريح 
صحافي تهنئة وزير اإلعالم والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب 
عبدالرحمن المطيري لقياديي ومنتسبي قطاع اإلذاع��ة والتلفزيون 
ق من 

َّ
بالوزارة وجميع العاملين بالحقل اإلعالمي الكويتي بما تحق

ل��الع��الم الكويتي في  إل��ى السجل المشرف  ج��وائ��ز مستحقة تضاف 
مختلف المسابقات.

وق��ال��ت م���راد إن ه��ذا ال��ف��وز يعكس تميز وري����ادة ال��ك��ف��اءات الكويتية 
وال��ج��ه��از االع���الم���ي ف��ي ال��ك��وي��ت، م��ؤك��دة أن ت��ف��وق االع����الم الكويتي 
ال��م��س��ت��م��ر ي��أت��ي ن��ت��اج��ا ل��ل��دع��م ال��م��ت��واص��ل ال����ذي ي��ح��ظ��ى ب��ه م��ن قبل 
القيادة السياسية في البالد الذي يتجسد بمواكبة التطور اإلعالمي 

العالمي وتهيئة العنصر الوطني ودفعه نحو اإلنجاز والتميز.
وج���������������اءت ح����ص����ي����ل����ة ال������ك������وي������ت م��������ن ال�������ج�������وائ�������ز ع�����ب�����ر ال�����ب�����رن�����ام�����ج 

 اإلذاع�������������ي »آب��������اؤن��������ا ب����ع����د ال����ت����ح����ي����ة« م������ن إن������ت������اج إذاع������������ة ال����ك����وي����ت 
حيث فاز بالمركز األول عن فئة برامج األس��رة والطفل في حين نال 
البرنامج اإلذاع��ي »حياتنا العلمية« من إنتاج إذاع��ة الكويت أيضا 

المركز الثاني في فئة البرامج العلمية. 
وعلى صعيد مسابقات التلفزيون فاز برنامج »ماذا بعد المخدرات« من 
 إنتاج تلفزيون الكويت بالجائزة األولى لمسابقة البرنامج الحواري 
كما حصد برنامج »استوديو األط��ف��ال« من إنتاج تلفزيون الكويت 

الجائزة األولى ضمن فئة برامج األطفال.

مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم الـ 24 تواصل فعالياتها

ف��ي المسجد الكبير التصفيات النهائية لمسابقة  تتواصل 
ال��ك��وي��ت ال��ك��ب��رى لتحفيظ ال���ق���ران ال��ك��ري��م وت��ج��وي��ده ال��راب��ع��ة 
والعشرين )اطمئن( لعام 2021، التي تقام تحت رعاية سمو 
األمير الشيخ نواف األحمد في أسبوعها الثاني المخصص 
للنساء والبنات وال��ت��ي تجرى بين المتسابقات المتأهالت 
للتصفيات النهائية، والبالغ عددهن 1079 متسابقة بزيادة 

219 متسابقة عن الرجال.
وي����أت����ي ذل������ك ب���ع���د ان���ت���ه���اء األس�����ب�����وع األول م����ن ال��م��س��اب��ق��ة 
المخصص للرجال واألوالد بنجاح كبير وإقبال بلغ ذروته 
ف���ي ال���ي���وم األخ����ي����ر، وش���م���ل ذل����ك ك���ل م���ن م��س��اب��ق��ة ال����ق����راءات 
والمسابقة العامة وفئات ذوي االحتياجات الخاصة والنشء 
والشباب، ومسابقة الُمجد، والمؤسسات اإلصالحية ونزالء 

دور الرعاية.
يذكر أن أسبوع النساء قد بدأ يوم األحد الموافق 24 أكتوبر 
 حافظات 

ً
أي��ض��ا ويستمر حتى األرب��ع��اء 27 اكتوبر، ويشمل 

ك��ت��اب ال��ل��ه ك��ام��ال وح���اف���ظ���ات 25 ج����زء و20 ج����زء و 15 ج��زء 
وع��ش��رة أج����زاء و5 أج����زاء، وك��ذل��ك مسابقة ال��ن��شء وال��ش��ب��اب 
)ب��ن��ات( لطالبات ال��ج��ام��ع��ات وال��م��ع��اه��د وط��ال��ب��ات ال��م��دارس 
الثانوية والمتوسطة واالبتدائية وسيتسابقن ف��ي حفظ 1 

إلى 4 أجزاء.
 
ً
وتتميز مسابقة النساء بنبوغ مجموعة من المشاركات أيضا
 خ��اص��ة، حيث سيتم إن ش��اء تكريمهن 

ً
ممن يمتلكن موهبة

ب��ه��داي��ا قيمة وج��وائ��ز م��ن خ��الل ال��ج��ه��ات ال��ت��ي ش��ارك��ن فيها 
ل��ق��اءات إعالمية معهن من خ��الل اللجنة  إل��ى عمل  باإلضافة 
االع��الم��ي��ة لتسليط ال��ض��وء ع��ل��ى م��وه��ب��ت��ه��ن، وإب���رازه���ن في 

الصحف ووسائل التواصل االجتماعي.

»املهندسني« تتفق مع »الشباب« على توفير فرص عمل في القطاع الخاص
ال��م��ه��ن��دس��ي��ن الكويتية  ات��ف��ق��ت جمعية 
وال���ه���ي���ئ���ة ال���ع���ام���ة ل���ل���ش���ب���اب ع���ل���ى دع���م 
التوجهات الرسمية للحكومة للمواءمة 
ب���ي���ن م���خ���رج���ات ال��ت��ع��ل��ي��م وم��ت��ط��ل��ب��ات 
س��وق العمل، حيث تم إب��داء االستعداد 
ل��ل��ت��ع��اون ل���وض���ع ق���وائ���م ب��ال��م��ه��ن ال��ت��ي 
يحتاجها س���وق ال��ع��م��ل ووض���ع ب��رام��ج 
ال��ش��ب��اب الكويتي  تنفيذية الستقطاب 
ال��خ��اص وف��ق آليات  ف��ي القطاع  للعمل 
م����ح����ددة، وذل������ك خ�����الل زي�������ارة ق�����ام ب��ه��ا 
م����دي����ر ع������ام ال���ه���ي���ئ���ة ال����ع����ام����ة ل��ل��ش��ب��اب 
ال����دك����ت����ور م���ش���ع���ل أح����م����د ال����رب����ي����ع إل���ى 
ج��م��ع��ي��ة ال��م��ه��ن��دس��ي��ن، ال��ت��ق��ى خ��الل��ه��ا 
رئيس الجمعية المهندس فيصل العتل 
ونائب الرئيس المهندس محمد فهيد 
ال��م��ه��ن��دس فهد  ال��س��ر  السبيعي وأم��ي��ن 
اردي���ن���ي ال��ع��ت��ي��ب��ي ب��ح��ض��ور ال��م��ه��ن��دس 

مرزوق الحصم من الهيئة.

وق������دم ال���ع���ت���ل خ�����الل ال���ل���ق���اء ش���رح���ا ع��ن 
م��������ب��������ادرة ال����ج����م����ع����ي����ة ح���������ول ت���وظ���ي���ف 
المهندسين في مجال التدريس بوزارة 
ال��ت��رب��ي��ة، الف��ت��ا ال��ى أن ج��ه��ود الجمعية 
أتاحت أيضا مجاال لعمل المهندسين 
في القطاع الخاص بعد أن خروج نحو 
أل��ف مهندس غير كويتي م��ن سوق   12
العمل خالل السنوات القليلة الماضية.

م��ن ج��ان��ب��ه ع���رض ال��رب��ي��ع خ���الل ال��ل��ق��اء 
ج����ه����ود ال���ه���ي���ئ���ة ال���م���ك���ث���ف���ة ف�����ي ت��أه��ي��ل 
وت���دري���ب ال��ش��ب��اب ال��ك��وي��ت��ي وت��وظ��ي��ف��ه 
ل��ل��ع��م��ل ف���ي ال��ق��ط��اع ال���خ���اص م���ن خ��الل 
ب��رن��ام��ج »ص��ن��اع األم�����ل«، م��وض��ح��ا أن��ه 
وقبل بدء برامج التأهيل والتدريب يتم 
تحديد المهن المطلوبة وف��رص العمل 
المتاحة واالتفاق مع الجهات الخاصة 
ال��ش��ب��اب الكويتيين  ب��ت��وظ��ي��ف  ال��راغ��ب��ة 
ع���ل���ى اس���ت���ق���ط���اب ه������ؤالء ال���ش���ب���اب ب��ع��د 

تأهيلهم.
وأب��دى استعداد الهيئة للتعاون ودعم 
ج���ه���ود ال��ج��م��ع��ي��ة ل��ت��وف��ي��ر ف����رص عمل 
ب���ال���ق���ط���اع ال����خ����اص ل��ل��ش��ب��اب وت��ح��دي��د 
ال��م��ه��ن ال��م��ط��ل��وب��ة، م��ض��ي��ف��ا أن���ن���ا على 
اس��ت��ع��داد ل��دع��م ت��أه��ي��ل ه����ؤالء ال��ش��ب��اب 
ف��ي ال��م��ه��ن ال��م��ط��ل��وب��ة و ال��ت��ي ت��ح��دده��ا 
ال��ج��ه��ات ال��راغ��ب��ة ب��اس��ت��ق��ط��اب ال��ش��ب��اب 

الكويتي.
وف��ي خ��ت��ام ال��ل��ق��اء ات��ف��ق ال��ج��ان��ب��ان على 
ال��ت��ع��اون والتنسيق لتحديد  اس��ت��م��رار 
ال����م����ه����ن ال���ه���ن���دس���ي���ة ال����ت����ي ي��ح��ت��اج��ه��ا 
القطاع الخاص لعرض هذه المهن على 
الشباب الكويتي وخاصة المهندسين 
باإلضافة الى الدفع قدما لتنفيذ مبادرة 
جمعية المهندسين في تأهيل الراغبين 
من أعضائها للعمل في مجال التدريس 

بالتعاون مع الجهات المعنية.



3 جريدة إلكترونية كويتية

اإلثنين 19 ربيع األول 1443هـ
25 أكتوبر 2021م

تحت رع��اي��ة وح��ض��ور وزي��ر الخارجية وزي��ر ال��دول��ة لشؤون 
مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد الناصر استضاف ممثل 
ل��دى الكويت  ال��ع��ام لألمم المتحدة والمنسق المقيم  األم��ي��ن 
الدكتور طارق الشيخ في مبنى الشيخ صباح األحمد الجابر 
ي��وم األم��م  ال��ص��ب��اح بيت األم���م المتحدة فعاليات احتفالية 
المتحدة بمناسبة ذك��رى م��رور 76 عاما على إع��الن ميثاق 
المنظمة تحت شعار »الشباب من أجل المناخ... إلهام - عمل - 
تطوير« صباح اليوم األحد بمشاركة سفراء ورؤساء البعثات 
ال��دي��ب��ل��وم��اس��ي��ة ال��م��ع��ت��م��دة ل����دى ال���ب���الد ورؤس�������اء ال��م��ك��ات��ب 

التمثيلية الدولية وكبار المسؤولين في الدولة.
وقال الناصر »إن احتفالنا اليوم له وقع خاص على الكويت 
التي تفخر بعالقتها الوثيقة مع األمم المتحدة، إذ نستذكر 
ب��ك��ث��ي��ر م���ن ال��ف��خ��ر ال��م��واق��ف ال��ت��اري��خ��ي��ة ال��م��ش��رف��ة للمنظمة 
في خدمة القضايا العادلة والتي تجسدت في دع��م شرعية 
بالدنا الكويت الستعادة سيادتها وحريتها في ع��ام 1991 
ال��رائ��دة على مر التاريخ لدور  أب��رز النماذج  والتي تعد أح��د 
المنظمة في صيانة السلم واألمن الدوليين وأصدق التجارب 
ف��ي جهودها  ال��ك��وي��ت مستمرة  ف��إن دول���ة  وأن��ج��ح��ه��ا. وعليه 
بوتيرة ال تشهد الكلل في تحمل مسؤولياتها الدولية منذ 
ف��ي إط���ار الجهود  ف��ي ع��ام 1963  ل��ألم��م المتحدة  انضمامها 
التي ترعاها األمم المتحدة للمساهمة في االستجابة الطارئة 
ال��ع��ون للشعوب التي  ي��د  للحد م��ن المعاناة االنسانية وم��د 
ت��واج��ه ال���ك���وارث أو ال��ن��زاع��ات. وي��أت��ي ه���ذا ال��ن��ه��ج استكماال 
ال��راح��ل الشيخ صباح  ق��ائ��د العمل اإلن��س��ان��ي األم��ي��ر  لخطى 
األحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه وكذلك استمرارا لهذه 
السياسة في ظل قيادة سمو أمير البالد الشيخ نواف األحمد 

وولي عهده األمين سمو الشيخ مشعل األحمد.
وأض���اف »بطبيعة ال��ح��ال فنحن ج��زء م��ن ه��ذا العالم ون��درك 
ال��ت��ي ال تعرف  طبيعة تحدياته غير المسبوقة خ��اص��ة تلك 
حدودا مثل تداعيات وباء فيروس كورونا المستجد وآثاره 
السلبية غير المسبوقة التي عصفت بمختلف مناحي الحياة 
وهي التي أوجبت على المجتمع الدولي مواجهة استثنائية 
أس��اس��ه��ا التضامن وال��ع��م��ل المشترك وأس��ف��رت ع��ن خالصة 
مفادها أال يمكن لدولة بمفردها التصدي لها وإنما يتطلب 
ذل���ك ج��ه��دا ج��م��اع��ي��ا وف���ق ال��م��س��ؤول��ي��ة ال��م��ش��ت��رك��ة ومتباينة 

األعباء بما يتوافق مع األولويات والقدرات الوطنية«.
وأش�����ار إل����ى أن اخ��ت��ي��ار األم�����م ال��م��ت��ح��دة ش���ع���ارا ل���ي���وم األم���م 
المتحدة ل��ه��ذا ال��ع��ام وه��و«ال��ش��ب��اب م��ن اج��ل ال��م��ن��اخ »يشكل 
ت��وص��ي��ف��ا دق��ي��ق��ا ل��أله��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ول��ي��ه��ا منظمتنا ال��ع��ري��ق��ة 
ل��ه��ذه ال��م��س��أل��ة ال��ح��ي��وي��ة ف��ي ال��ع��ال��م، ف��ج��دول أع��م��ال التنمية 
2030 وال��ت��ح��دي��ات وال��م��خ��اط��ر ال��ع��ال��م��ي��ة ال��ت��ي ت��ح��ي��ط ب���ه ال 
ت��واف��ر اإلرادة السياسية المبنية على  يمكن تجاوزها دون 
أس��اس التضامن والتعاون واالل��ت��زام بما نتخذه من ق��رارات 
وتعهدات من اجل التوصل إلى حلول مشتركة وجماعية لتلك 
التحديات وعلى ان يكون الشباب شركاء أساسيين في هذه 

الجهود.
وق���ال »ن��ع��ول ه��ن��ا ك��ث��ي��را ع��ل��ى ال����دور ال���ذي تضطلع ب��ه االم��م 
المتحدة في ابتكار استراتيجيات جديدة ونهج اكثر شمولية 
ل��ل��ت��ص��دي ل���ت���داع���ي���ات ظ���اه���رة ال��ت��غ��ي��ر ال��م��ن��اخ��ي ف���ي س��ي��اق 
ال��دول االكثر تضررا تنفيذا التفاق  االستجابة ودع��م جهود 
ال��ى التعافي من  ال��رام��ي  ب��اري��س لتغير المناخ وعقد العمل 
الوباء وتسريع وتيرة تنفيذ جدول أعمال التنمية المستدامة 
ب��أن تساهم نتائج المؤتمر ال26  ي��ح��دون��ا األم���ل  2030 كما 

ف��ي اتفاقية االم���م المتحدة االط��اري��ة لتغير  ل��ل��دول االط����راف 
ال��م��زم��ع ع��ق��ده ف��ي مدينة غالسكو ف��ي شهر   COP26 ال��م��ن��اخ
نوفمبر المقبل بحشد الدعم الدولي الالزم واستكمال مسيرة 

ما تم انجازه حماية للبشرية وحفاظا على كوكبنا«.
وتابع »إذ نستذكر دور الشباب المحوري في سياق العمل 
المناخي فال يفوتني في ه��ذا الصدد أن أستذكر مآثر أمير 
اإلنسانية الراحل الشيخ صباح األحمد دعما ورعاية للشباب 
ليكونوا في الطليعة ومصدر إلهام في مسيرة بناء الوطن 

وف��ي مقدمة ذل��ك م��ب��ادرت��ه السامية باستحداث وزارة دول��ة 
لشؤون الشباب بجانب إنشاء مركز صباح األحمد للموهبة 
واإلب�����داع ب��اإلض��اف��ة ال���ى ت��أس��ي��س مجلس ال��ش��ب��اب الكويتي 
بغية منح الشباب ما يستحقونه من الفرص لسماع صوتهم 
وذل���ك وف��ق قناعة راس��خ��ة ب��أن ال��ش��ب��اب ه��م األداة األساسية 
ل��ل��ت��غ��ي��ي��ر واإلن����ج����از ت��ج��س��ي��دا ل��رؤي��ت��ن��ا ال��وط��ن��ي��ة ال��ت��ن��م��وي��ة 
باعتبارها خارطة طريق ل� )كويت جديدة( عام 2035 وترجمة 

لاللتزامات التي تمليها األطر واالتفاقيات الدولية«.

القيادة السياسية
 هنأت »زامبيا«

ب���ع���ث ص����اح����ب ال���س���م���و أم����ي����ر ال�����ب�����الد ال���ش���ي���خ ن�����واف 
إل����ى ه��اك��اي��ن��دي هيشيليما  ت��ه��ن��ئ��ة  ب��ب��رق��ي��ة  األح���م���د 
رئ��ي��س جمهورية زام��ب��ي��ا الصديقة عبر فيها سموه 
ل��ب��الده  ال��وط��ن��ي  ال��ع��ي��د  ع��ن خ��ال��ص تهانيه بمناسبة 
متمنيا له موفور الصحة والعافية ولجمهورية زامبيا 

وشعبها الصديق المزيد من التقدم واالزدهار.
وبعث سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد وسمو 
الشيخ صباح الخالد رئيس مجلس ال��وزراء ببرقيتي 

تهنئة مماثلتين.

ـ»تنديد«  الكويت رحبت ب
مجلس األمن بهجمات الحوثي 

على السعودية
أعربت وزارة الخارجية في بيان لها عن ترحيب دولة 
ال��ك��وي��ت ب��ال��ب��ي��ان ال����ذي أص����دره م��ج��ل��س األم����ن وال���ذي 
ندد بهجمات ميليشيا الحوثي على أراض��ي المملكة 

العربية السعودية الشقيقة ومنشآتها المدنية.
وأوض���ح���ت ال�������وزارة أن ه����ذا ال��ب��ي��ان ي��ؤك��د اس��ت��ش��ع��ار 
ال��م��م��ارس��ات الحوثية  ال���ذي تمثلة  المجلس للتهديد 
ع��ل��ى أم���ن واس��ت��ق��رار المنطقة ودول��ه��ا وت��ض��اع��ف من 
ال��م��ع��ان��اة اإلن��س��ان��ي��ة ل��ل��ش��ع��ب ال��ي��م��ن��ي ال��ش��ق��ي��ق كما 
ي��ؤك��د ال��ب��ي��ان األه��م��ي��ة ال��ت��ي ي��ول��ي��ه��ا ال��م��ج��ل��س ألزم���ة 
اليمن وض��رورة الوصول إلى حل سياسي لها ويدفع 
إل��ى التفاعل اإليجابي مع الجهود  ميليشيا الحوثي 
التي يبذلها المجتمع الدولي ومنها جهود المملكة 
العربية السعودية الشقيقة الحثيثة ومبادراتها في 
سبيل الوصول إلى الحل السياسي الشامل والمنشود 

لألزمة اليمنية.
واخ���ت���ت���م���ت ال����������وزارة ب���ي���ان���ه���ا ب�����اإلع�����راب ع����ن خ��ال��ص 
الشكر  للدول األعضاء في مجلس األم��ن الضطالعهم 
ب��م��س��ؤول��ي��ات��ه��م ف���ي ح��ف��ظ األم�����ن وال���س���ل���م ال��دول��ي��ي��ن 

ودعمهم إلنهاء األزمة اليمنية.

الصحة: 25 إصابة جديدة
 بـ »كورونا« وال وفيات

ت��س��ج��ي��ل 25 إص���اب���ة ج��دي��دة  ال��ص��ح��ة  أع��ل��ن��ت وزارة 
بفيروس كورونا المستجد )كوفيد-19( في الساعات 
ال�����24 ال��م��اض��ي��ة ل��ي��رت��ف��ع ب��ذل��ك إج��م��ال��ي ع���دد ال��ح��االت 
ل��م تسجل أي  إل��ى 412506 فيما  ال��ب��الد  ف��ي  المسجلة 
الوفاة جراء  حالة وف��اة ليستقر إجمالي ع��دد ح��االت 

فيروس كورونا عند 2460 حالة.
وق����ال ال��م��ت��ح��دث ب��اس��م ال������وزارة د. ع��ب��دال��ل��ه ال��س��ن��د ل� 
إن��ه تم أيضا تسجيل 45 حالة شفاء ليرتفع  »ك��ون��ا« 
أن  إل��ى 409568 مبينا  المتعافين  ع��دد  بذلك إجمالي 
الشفاء من مجموع اإلصابات  نسبة مجموع ح��االت 

بلغت 99٫25 في المئة.
وذك���ر أن ع���دد م��ن يتلقى ال��رع��اي��ة ال��ط��ب��ي��ة ف��ي أق��س��ام 
ال��ع��ن��اي��ة ال��م��رك��زة ب��ل��غ 5 ف��ي��م��ا ب��ل��غ ال��م��ج��م��وع ال��ك��ل��ي 
للحاالت التي ثبتت اصابتها ومازالت تتلقى الرعاية 
الالزمة 478 في حين وصل إجمالي عدد الحاالت في 

أجنحة )كوفيد-19(الى 15.
وأض���������اف أن ع������دد ال����م����س����ح����ات ال����ت����ي ت�����م إج�����راؤه�����ا 
خ����الل ال��ف��ت��رة ن��ف��س��ه��ا ب��ل��غ 14036 ل��ي��ص��ب��ح م��ج��م��وع 
الفحوصات 4683058، مشيرا إلى أن نسبة اإلصابات 
المئة. من جانب آخر،  المسحات 0٫18 في  لعدد ه��ذه 
الساخن  الخط  البلدية عن تلقي قسم ط��وارئ  كشفت 
العامة  ال��خ��دم��ات  إدارة  ف��ي  النقليات  »139« بمراقبة 
وخدمة »24727732« واتس آب الشكاوى 675 شكوى 
م���ن ج��م��ي��ع ال��م��ح��اف��ظ��ات وذل����ك م���ن خ����الل إح��ص��ائ��ي��ة 
العامة عن شهر سبتمبر  الخدمات  إدارة  ص��ادرة من 

الماضي. 
الساخن  ال��خ��ط  ب��أن قسم ط���وارئ  البلدية  وأوض��ح��ت 
»139« ب��م��راق��ب��ة ال��ن��ق��ل��ي��ات ب�����إدارة ال��خ��دم��ات ال��ع��ام��ة 
وخ���دم���ة وات����س آب ال���ش���ك���اوى ق���د ت��ل��ق��ى 675 ش��ك��وى 
ب��وج��ود مخلفات قمامة وأث���اث مستعمل في  تتعلق 
أنقاض  المنازل وسكن ع��زاب ورم��ي  الساحات وأم��ام 
ت���ع���ي���ق ال���ط���ري���ق وس����ق����وط أش����ج����ار وب����اع����ة ج��ائ��ل��ي��ن 
وسيارات مهملة وقوارب فضال عن تزويد المواطنين 
البلدية بالمحافظات، مشيرة  بأرقام وهواتف مراكز 
في هذا الصدد إلى تلقي 134 شكوى تتعلق بمحافظة 
الكبير، 127 شكوى لمحافظة األح��م��دي، 123  مبارك 
شكوى للجهراء إلى جانب تلقي 106 شكاوى تتعلق 
ال��ف��روان��ي��ة، 99 ش��ك��وى لمحافظة حولي  ف��ي محافظة 

فضال عن تلقي 86 شكوى لمحافظة العاصمة.

حضر بمشاركة رؤساء البعثات الديبلوماسية والمكاتب التمثيلية

الناصر يرعى احتفالية يوم األمم املتحدة بمناسبة 
ذكرى مرور 76 عاما على إعالن ميثاق املنظمة

لحضور قمة مبادرة الشرق األوسط األخضر

سمو ولي العهد يغادر اليوم إلى السعودية
ي��غ��ادر س��م��و ول���ي ال��ع��ه��د ال��ش��ي��خ مشعل األح��م��د وال��وف��د 
الرسمي المرافق أرض الوطن اليوم )اإلثنين(، متوجها 
ال���ى ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة ل��ح��ض��ور ق��م��ة م��ب��ادرة 

الشرق األوسط األخضر في مدينة الرياض.
وق����ال س��ف��ي��ر ال��ك��وي��ت ل���دى ال��م��م��ل��ك��ة ال��ع��رب��ي��ة ال��س��ع��ودي��ة 
ال���ش���ي���خ ع���ل���ي ال���خ���ال���د أم�����س ان م����ب����ادرت����ي »ال���س���ع���ودي���ة 
الخضراء« و»ال��ش��رق االوس��ط االخ��ض��ر«  ت��ؤك��دان السعي 

الحثيث للمملكة في مكافحة التغير المناخي.
وشدد السفير الخالد في تصريح ل� »كونا« على ان اقامة 
السعودية »منتدى مبادرة السعودية الخضراء« و»قمة 
الشباب األخضر« و»قمة مبادرة الشرق االوسط األخضر« 
وج��م��ع��ه��ا ع������ددا م����ن ق������ادة ال���ع���ال���م وال����خ����ب����راء ال��دول��ي��ي��ن 
والمتخصصين، وكذلك الشباب في هذه المحافل الثالثة 
يدالن على اهتمامها البالغ بهذا الجانب وإصرارها على 

استدامة العمل بها واستمرارية نتائجها.
واك��د اهتمام الكويت الكبير بهذه القمة وحرصها على 
المشاركة فيها بتمثيل على مستوى عال يتمثل بحضور 

سمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد.
وأشار الى ان طبيعة البيئة والمناخ الصحراوي والجاف 
ي��ع��ت��ب��ران تحديا  ال��ش��رق االوس����ط بشكل ع���ام  ف��ي منطقة 
ق��ي��ادة السعودية  ف��ي أن  كبيرا، معربا ع��ن الثقة الكبيرة 
ه���ذه ال���م���ب���ادرات س��ت��ت��غ��ل��ب ع��ل��ى ك���ل ال��ت��ح��دي��ات وتحقق 
ال��ح��ف��اظ ع��ل��ى البيئة وتحسينها  ف��ي  ال��م��رج��وة  ال��ن��ت��ائ��ج 

وزيادة الرقعة الخضراء بمنطقة الشرق االوسط.

واس��ت��ض��اف��ت ال��س��ع��ودي��ة أول م��ن ام���س م��ن��ت��دى »م��ب��ادرة 
ال��س��ع��ودي��ة ال��خ��ض��راء« واس��ت��ض��اف��ت أم���س »ق��م��ة الشباب 
ال��ق��ادة والمسؤولين  األخ��ض��ر« فيما سيجتمع ع��دد م��ن 
الكبار في العالم اليوم في »قمة الشرق االوسط األخضر« 

في العاصمة )الرياض(.
من جهته، قال المدير العام للهيئة العامة للبيئة، رئيس 
مجلس االدارة الكويتي الشيخ عبدالله االحمد الحمود 
ال��ص��ب��اح ان م���ب���ادرة »ال��س��ع��ودي��ة ال���خ���ض���راء« ك��ب��ي��رة من 
ال��م��م��ل��ك��ة، س��ت��ق��وم ب��واج��ب��ه��ا ل��م��واج��ه��ة ال��ت��غ��ي��ر المناخي 

وعدم زيادته.
»ك��ون��ا«  وأض����اف ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه االح��م��د ف��ي ت��ص��ري��ح ل���
على هامش منتدى »مبادرة السعودية الخضراء« »رأينا 
مشروعا كبيرا لزيادة المزروعات واالشجار في المنطقة 
وكذلك مشروعات اخ��رى مرادفة تتمحور حول تخفيض 
االنبعاثات الكربونية والتوجه الى االستعماالت االخرى 

الصديقة للبيئة«.
واك����د ان دورن����ا ف��ي ال��ك��وي��ت ان ن��ت��ك��ام��ل م��ع المملكة في 
هذا الدور وسنقوم بما يلزم بزيادة الغطاء االخضر كما 
سنسهم بشكل او بآخر في تخفيض البصمة الكربونية 
ال��ه��ادف��ة لكسب  القيام بالمشاريع  ف��ي الكويت م��ن خ��الل 
الكربون وحقنه في التربة من خالل اشجار »المانغروف« 
وك��ذل��ك ال��ق��ي��ام ب��م��ش��اري��ع اخ���رى م��ث��ل ت��رك��ي��ب ف��الت��ر على 
محطات انتاج القوة الكهربائية والمصانع حيث ان لدينا 
ف��ي البلدين م��ش��اري��ع متشابهة ومتكاملة. وق���ال الشيخ 

عبدالله ان المبادرة »رائعة جدا وسباقة وكبيرة« ونثق 
بأن المملكة بما تملكه من قدرات تستطيع القيام بدورها 
وااللتزام بتخفيض نسبة االنبعاثات في السعودية، الفتا 
ال��ى م��ش��روع كبير وض��خ��م ط��رح أم��س ب��زراع��ة م��ا يقارب 
عشرة مليارات شجرة ما سيسهم بالتأكيد في الخفض 

من البصمة الكربونية في المملكة والمنطقة المجاورة.
واشار الى طبيعة البيئة الصحراوية والمناخ الصعب في 
الكويت ودول الخليج قائال ان الهدف اليوم هو الحصول 
على كميات من المياه تساعد على زراعة هذه الكمية من 
االش��ج��ار وك��ذل��ك اخ��ت��ي��ار النباتات واالش��ج��ار المناسبة 
للمنطقة والطقس مثل السدر والصفصاف ما يسهم في 
تخفيض استهالكها للماء بما يساهم ف��ي استدامتها 
وه����و م���ا ن��س��ع��ى ل����ه. وب���ي���ن ال���ح���م���ود ان ه���ن���اك م��ش��اري��ع 
اخ���رى رأي��ن��اه��ا ال��ي��وم مثل التحول ال��ى ال��ط��اق��ات البديلة 
كالكهروضوئية وطاقة الهواء واستغاللها بما اننا نملك 
كما ه��ائ��ال منها فمن االوج���ب استغاللها واستخدامها 

النتاج الكهرباء في دولنا.
وش�����ارك�����ت ال����ك����وي����ت ف����ي م���ن���ت���دى »م������ب������ادرة ال���س���ع���ودي���ة 
الخضراء« الذي عقد بوفد يضم وزير النفط وزير التعليم 
ال��ع��ام للهيئة العامة  ال��ف��ارس وال��م��دي��ر  ال��ع��ال��ي د. محمد 
ل��ل��ب��ي��ئ��ة رئ��ي��س م��ج��ل��س االدارة ال��ش��ي��خ ع��ب��دال��ل��ه االح��م��د 
الحمود ووك��ي��ل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك 
الصباح والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية 

هاشم هاشم. 
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الديحاني: االجتماعي 
التنسيقي للنواب في 

ديواني الليلة
ق���ال ال��ن��ائ��ب ف���رز ال��دي��ح��ان��ي 
»ن���������ظ���������را ل������ح������ال������ة ال�������وف�������اة 
ل�������������دى ال��������زم��������ي��������ل ال������ن������ائ������ب 
ف����اي����ز ال����ج����م����ه����ور، ن��ت��ش��رف 
ب���ح���ض���ور ال�����زم�����الء ال����ن����واب 
ف���ي دي����وان����ي، ال���ي���وم األح����د، 
ف���ي م��ن��ط��ق��ة اش��ب��ي��ل��ي��ة لعقد 
االجتماع التنسيقي لجلسة 
االف������ت������ت������اح«.. ح����ي����اك����م ال���ل���ه 

 وخالص العزاء للزميل فايز الجمهور.
ً
جميعا

وكان الجمهور قد اعتذر عن عدم استقبال النواب 
الليلة بسبب وفاة أحد أقاربه.

الجمهور يعتذر عن اجتماع 
النواب التنسيقي.. لوفاة 

أحد أقاربه
اعتذر النائب فايز الجمهور 
ع����������ن اج��������ت��������م��������اع ال���������ن���������واب 
التنسيقي لوفاة أحد أقاربه.

وق���ال ال��ج��م��ه��ور »اع��ت��ذر من 
األخ������وة ال����ن����واب ع���ن ال��ل��ق��اء 
الليلة لتنسيق اللجان  هذه 
ب��س��ب��ب وف����اة اب���ن ال��ع��م   بدر 
ال��ل��ه  ب��ن��در الجمهور  رح��م��ه 
وأسكنه فسيح جناته..  وال 

 بعزيز«. وكان الجمهور قد وجه 
ً
أراكم الله مكروها

دعوة لكتلة ال� 31 لالجتماع، اليوم األحد في ديوانه 
في اشبيلية، لتنسيق اللجان و الشعبة البرلمانية 

ومكتب المجلس ولمواضيع أخرى.

ثامر السويط: الرمزية 
تتحطم عندما تناقض 

الرموز مبادئها
أكد النائب ثامر السويط أن 
ال��رم��زي��ة السياسية تتشكل 
ب����ع����د ت������اري������خ م������ن األق����������وال 
واألع�������م�������ال وال����م����م����ارس����ات 
وال��م��واق��ف، وي��ت��م تتويجها 

بالثبات في المحكات.
وق��ال السويط على حسابه 
ناقض 

ُ
في »تويتر«: ما إن ت

ال��رم��وز مبادئها التي نالت بسببها تلك المكانة، 
ستتحطم تلك الرمزية وتتالشى دون أدن��ى شك، 
الف���ت���ا ال����ى أن »ال��م��ج��د ل��ل��ص��دق وال���ث���ب���ات، وي��ب��ق��ى 

الشعب هو المعلم الذي ال يستغفله أحد«.

مجلس األمة يعقد الجلسة األولى االفتتاحية لدور االنعقاد الثاني من 
الفصل التشريعي الـ 16 بعد غد

يعقد مجلس األمة الجلسة األولى واالفتتاحية في دور االنعقاد 
ال��س��ادس عشر بعد غد  ال��ث��ان��ي م��ن الفصل التشريعي  ال��ع��ادي 

الثالثاء الموافقة 26 أكتوبر الجاري.
 عدة 

ً
ب��ن��ودا ويتضمن ج��دول أعمال الجلسة األول��ى االفتتاحية 

يتعلق البند األول بحفل االفتتاح ويأتي برنامج حفل االفتتاح 
على النحو التالي:

ال��ب��الد م��ن قبل لجنة  1- استقبال حضرة صاحب السمو أمير 
االستقبال برئاسة رئيس مجلس األمة.

2 - تفضل حضرة صاحب السمو أمير البالد وسمو ولي العهد 
والسيد رئيس مجلس األمة بأخذ أماكنهم على المنصة.

3 – االفتتاح بتالوة آيات من الذكر الحكيم.
4 - تالوة مرسوم الدعوة.

5 - النطق السامي.
6- ترحيب رئ��ي��س مجلس األم���ة بحضرة ص��اح��ب السمو أمير 

البالد.
7 - الخطاب األميري.

ت���ودع خاللها لجنة االس��ت��ق��ب��ال حضرة  ف��ت��رة  8 - رف��ع الجلسة 
صاحب السمو أمير البالد.

ف��ي بنود  9 - اس��ت��ئ��ن��اف الجلسة وع��ق��د الجلسة األول����ى للنظر 
جدول األعمال.

-البند الثاني: انتخاب أمين سر المجلس.
-البند الثالث: انتخاب المراقب.

-ال��ب��ن��د ال��راب��ع : ان��ت��خ��اب أع��ض��اء ال��ل��ج��ان ال��دائ��م��ة )وال��م��ؤق��ت��ة إن 

وجدت(.
وتنص المادة )93( من الدستور على أن »يؤلف المجلس خالل 

األسبوع األول من اجتماعه السنوي اللجان الالزمة ألعماله«.
)أوال( لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب األميري« كانت 

في الدورات الماضية مؤلفة من ثالثة أو خمسة أعضاء«.
)ثانيا(: اللجان الدائمة:

أ- لجنة العرائض والشكاوى وعدد أعضائها خمسة.
ب- لجنة الشؤون الداخلية والدفاع وعدد أعضائها خمسة

ج- لجنة الشؤون المالية واالقتصادية وعدد أعضائها سبعة.
د- لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وعدد أعضائها سبعة.

ه���- لجنة ش���ؤون التعليم وال��ث��ق��اف��ة واإلرش����اد وع���دد أعضائها 
خمسة.

و-لجنة الشؤون الصحية واالجتماعية والعمل وعدد أعضائها 
خمسة.

ز- لجنة الشؤون الخارجية وعدد أعضائها خمسة.
ح- لجنة المرافق العامة وعدد أعضائها سبعة.

ط- لجنة الميزانيات والحساب الختامي وعدد أعضائها سبعة.
ي- لجنة حماية األموال العامة وعدد أعضائها خمسة.

ک- ل��ج��ن��ة األول����وي����ات وع�����دد أع��ض��ائ��ه��ا خ��م��س��ة )ي���ت���م ان��ت��خ��اب 
ث��الث��ة م��ن��ه��م ف��ق��ط ي��ض��م إل��ي��ه��م رئ��ي��س ل��ج��ن��ة ال���ش���ؤون ال��م��ال��ي��ة 

واالقتصادية ورئيس لجنة الشؤون التشريعية والقانونية(.
-البند الخامس: انتخاب أعضاء ممثلين لمجلس األمة لعضوية 

البرلمان العربي )عدد أربعة أعضاء(.

لجنة شؤون غير محددي الجنسية توافق باإلجماع على اقتراح بقانون بشأن 
الحقوق املدنية لتلك الفئة

وافقت لجنة ش��ؤون غير محددي الجنسية في اجتماعها الختامي عن 
دور االنعقاد األول اليوم على قانون بمنح حقوق مدنية لفئة غير محددي 

الجنسية كما وافقت على اقتراحين برغبة.
وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الخليفة في تصريح بالمركز اإلعالمي 
ق��ان��ون الحقوق  لمجلس األم��ة إن اللجنة واف��ق��ت بإجماع الحضور على 
ي���درج على ج���دول أعمال  المدنية لفئه غير م��ح��ددي الجنسية، على أن 

المجلس.
وت��م��ن��ى ال��خ��ل��ي��ف��ة م��ن ج��م��ي��ع أع��ض��اء م��ج��ل��س األم����ة وال��ح��ك��وم��ة ال��ت��ع��اون 
إلنهاء هذا الملف بضمان الحقوق المدنية واإلنسانية لفئة غير محددي 

الجنسية.
ال��ذي ال  وأوض���ح أن القانون يعرف الشخص غير محدد الجنسية بأنه 
يحمل جنسية أي دول��ة أخ��رى وي��وج��د ف��ي دول��ة الكويت كفرد أو ضمن 
أفراد األسرة ، وال تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها.

وأض��اف إن القانون يتضمن أن تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية 
ال��ل��ج��ن��ة العليا  ل��دي��ه��ا ول���دى  ب��ال��ق��ان��ون والمسجلين  بحصر المعنيين 
للجنسية ومكتب الشهيد والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة 

غير قانونية، وتسجيل من لم يتم تسجيلهم بناء على ما يحملونه من 
مستندات ووثائق إثباتية .

وبين الخليفة أن القانون ينص على منح بطاقة مدنية يحصل بموجبها 
الفرد على جميع الحقوق المدنية واالجتماعية من عالج مجاني وتعليم 
في جميع مراحل الدراسة، واستخراج شهادات الميالد والوفاة ورخص 

القيادة والجوازات المؤقتة.
ال��ق��ان��ون يسمح باللجوء لجميع المحاكم المختصة وتحرير  وذك��ر إن 
وت��وث��ي��ق ال����وك����االت وع���ق���ود ال������زواج وح��ص��ر اإلرث وج��م��ي��ع م���ا يختص 

باألحوال الشخصية.
إل���ى ذل���ك، ق���ال الخليفة إن ال��ل��ج��ن��ة واف��ق��ت أي��ض��ا ع��ل��ى اق��ت��راح��ي��ن برغبة 
تقدم بهما فيما يخص مساواة األئمة والمؤذنين من فئة غير محددي 
ال��روات��ب والمكافآت ونهاية  الجنسية بأبناء مجلس التعاون من حيث 

الخدمة.
وأضاف إن االقتراح اآلخر يقضي بمساواة المهندسين والفنيين من غير 
محددي الجنسية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالخليجيين في 

الرواتب والمكافآت ونهاية الخدمة.
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البورصة تغلق تعامالتها على 
ارتفاع املؤشر العام 18,66 

نقطة
أغلقت بورصة الكويت تعامالتها اليوم األح��د على ارتفاع 
ال��ع��ام 66ر18 نقطة ليبلغ مستوى 25ر6995  ال��س��وق  مؤشر 

نقطة بنسبة صعود بلغت 27ر0 في المئة.
ت��داول كمية أسهم بلغت 4ر374 مليون سهم تمت عبر  وت��م 
12372 صفقة نقدية بقيمة 57 مليون دي��ن��ار )ن��ح��و 7ر176 

مليون دوالر(.
وارتفع مؤشر السوق الرئيسي 63ر11 نقطة ليبلغ مستوى 
68ر5911 نقطة بنسبة صعود بلغت 2ر0 في المئة من خالل 
كمية أسهم بلغت 9ر281 مليون سهم تمت عبر 8426 صفقة 

نقدية بقيمة 26 مليون دينار )نحو 6ر80 مليون دوالر(.
ال��س��وق األول 9ر21 نقطة ليبلغ مستوى  ارت��ف��ع م��ؤش��ر  كما 
01ر7559 نقطة بنسبة صعود بلغت 29ر0 في المئة من خالل 
5ر29 مليون سهم تمت عبر 3946 صفقة بقيمة نقدية بلغت 

31 مليون دينار )نحو 1ر96 مليون دوالر(.
في موازاة ذلك انخفض مؤشر )رئيسي 50( نحو 5ر1 نقطة 
ليبلغ مستوى 74ر6071 نقطة بنسبة هبوط بلغت 03ر0 في 
المئة من خ��الل كمية أسهم بلغت 2ر171 مليون سهم تمت 
عبر 4425 صفقة نقدية بقيمة 4ر14 مليون دينار )نحو 6ر44 

مليون دوالر(.
وك���ان���ت ش���رك���ات )أس��م��ن��ت أب���ي���ض( و)ع����م����ار( و)ام���ت���ي���ازات( 
و)الصفاة( األكثر ارتفاعا أما شركات )وطني( و)صناعات( 
و)أه��ل��ي متحد( و)ال��ص��ف��اة( فكانت األك��ث��ر ت���داوال م��ن حيث 
القيمة في حين كانت شركات )تمدين أ( و)منشآت( و)أولى 

تكافل( و)مواشي( األكثر انخفاضا.

316.8 مليون دوالر واردات 
مصر من الكويت بمايو

كشف تقرير صادر عن جهاز اإلحصاء المصري عن ارتفاع 
الواردات المصرية من الدول العربية في شهر مايو الماضي.

وأف��اد التقرير: »ال��واردات وصلت إلى 1٫203 مليار دوالر في 
ش��ه��ر م��اي��و ال��م��اض��ي، م��ق��اب��ل 583٫8 م��ل��ي��ون دوالر ف��ي شهر 
مايو 2020، بزيادة بلغت قيمتها نحو 619٫6 مليون دوالر«، 
: »ارت��ف��ع��ت ال������واردات ال��م��ص��ري��ة م��ن ال��س��ع��ودي��ة إل��ى 

ً
م��ض��ي��ف��ا

ال��م��اض��ي م��ق��اب��ل 260 مليون  ف��ي م��اي��و  602٫5 م��ل��ي��ون دوالر 
ب��زي��ادة 342٫5 م��ل��ي��ون دوالر، تلتها  ف��ي م��اي��و 2020،  دوالر 
الواردات من الكويت والتي بلغت قيمتها 316٫8 مليون دوالر 
مقابل 70٫5 مليون في الشهر نفسه من 2020، بزيادة 246٫3 
مليون، ثم ال���واردات من اإلم��ارات بنحو 174٫4 مليون دوالر 

.»
ً
مقابل 93٫4 مليون بزيادة بلغت 81 مليونا

وفي تصريحات متلفزة، قال وزير البترول المصري األسبق 
ال��ذات��ي من الغاز،  المهندس أسامة كمال: »تحقيق االكتفاء 
 ،

ً
وفر على الموازنة العامة المصرية 4 مليارات دوالر شهريا

قيمة استيراد الغاز الطبيعي«.
 م��ن ال��غ��از ي��ص��ل إل���ى 82 

ً
وأض����اف: »تمتلك م��ص��ر اح��ت��ي��اط��ي��ا

ق��دم مكعب غ��از، وبلغ حجم االستهالك السنوي 3  تريليون 
تريليونات قدم مكعب«.

ح���ص���دت ش���رك���ة االس���ت���ث���م���ارات ال���وط���ن���ي���ة ج���ائ���زة 
 في االستثمار - الكويت 2021، 

ً
الشركة األسرع نموا

 International Financial« وذل����ك م���ن ق��ب��ل م��ن��ص��ة
Awards« والتي تعتبر واح���دة من بين المنصات 

 لها.
ً
الرائدة في العالم، وتتخذ من بريطانيا مقرا

وت��ع��د ه���ذه المنصة ه��ي إح���دى ال��م��ج��الت المالية 
ال��م��رم��وق��ة المتخصصة ف��ي ال��ع��ال��م، وتستند في 
اخ��ت��ي��اره��ا ل��ه��ذه ال���ش���رك���ات إل����ى م��ج��م��وع��ة كبيرة 
م��ن المعايير االس��ت��ث��م��اري��ة ال��ت��ي وض��ع��ه��ا خ��ب��راء 
الخدمات المالية واالق��ت��ص��ادي��ة وال��ت��ي م��ن أهمها 
ع��دد وحجم الصفقات، وال��خ��دم��ات واالس��ت��ش��ارات 
االستثمارية المقدمة، والجهود المبذولة لمواجهة 
ال��س��وق، ب��اإلض��اف��ة ال���ي االب��ت��ك��ار المتطور واألداء 

.
ً
 ودوليا

ً
المتميز محليا

وأف���ادت »االس��ت��ث��م��ارات الوطنية« ب��أن ال��ف��وز بهذه 
الجائزة المرموقة يؤكد ريادتها في السوق المحلي 
طى الثابتة التي تسير 

ُ
ونجاحها المستمر والخ

عليها، وإدارتها الحصيفة وجهد فريق العمل الذي 
يتمتع بخبرة واسعة وسجل من اإلنجازات.

مكانة بارزة
وف�������ي ه�������ذا ال�����س�����ي�����اق، ق�������ال ال����رئ����ي����س ال���ت���ن���ف���ي���ذي 
»االس���ت���ث���م���ارات ال��وط��ن��ي��ة« ف��ه��د ال��م��خ��ي��زي��م: »إن  ل����
حصولنا على ه���ذا التقدير ال��دول��ي م��ن مؤسسة 
 على المكانة 

ً
حيادية عالمية مرموقة ي��ع��ّد دل��ي��ال

ال�����ب�����ارزة ال���ت���ي ن��ت��م��ت��ع ب���ه���ا ف����ي ال����س����وق ال��م��ح��ل��ي 
واإلق��ل��ي��م��ي، وق�����درة وك���ف���اءة ف��ري��ق )االس��ت��ث��م��ارات 
ال���وط���ن���ي���ة( واألداء ال��م��ت��م��ي��ز واالس���ت���ث���ن���ائ���ي ف��ي 
ت��ق��دي��م خ��دم��ات وم��ن��ت��ج��ات اس��ت��ث��م��اري��ة وم��ت��ط��ورة 
ومبتكرة عالية الجودة تتواءم مع أوضاع السوق 

وتحدياته«.

وأوض����ح ال��م��خ��ي��زي��م أن »االس��ت��ث��م��ارات ال��وط��ن��ي��ة« 
ن��ج��ح��ت ف���ي ال��ح��ص��ول ع��ل��ى ال��ع��دي��د م���ن ال��ج��وائ��ز 
 إلنجازاتها التي حققتها خالل 

ً
والشهادات تقديرا

 في أعمالها 
ً
الفترة الماضية، والتي شهدت توسعا

وأنشطتها على الرغم من الصعوبات التي واجهها 
االق��ت��ص��اد ال��ع��ال��م��ي واإلق��ل��ي��م��ي وال��م��ح��ل��ي بسبب 
اآلث����ار السلبية ال��ت��ي خلفتها ج��ائ��ح��ة )ك���ورون���ا(، 
بفضل سياسة الشركة الحصيفة والمتزنة التي 
اس��ت��ط��اع��ت أن ت��ج��ذب إل��ي��ه��ا إش�����ادات المؤسسات 

العالمية واإلقليمية.

خدمات ومنتجات
واستعرض المخيزيم الخدمات والمنتجات التي 
ن��ج��ح��ت »االس���ت���ث���م���ارات ال���وط���ن���ي���ة« ف���ي إط��الق��ه��ا 
، حيث قال إن الشركة طرحت خدمة البوابة 

ً
أخيرا

اإللكترونية للعمالء من خالل موقعها اإللكتروني، 
وال��ت��ي تعتبر خطوة رائ���دة نحو التحول الرقمي، 
ح��ي��ث إن خ���دم���ة ال���ب���واب���ة اإلل���ك���ت���رون���ي���ة ال��ج��دي��دة 
»م���ن���ص���ة ال���ع���م���ي���ل« س��ت��م��ك��ن ال��ع��م��الء  ال���م���س���م���اة ب����
ال��م��س��ت��ف��ي��دي��ن م����ن خ���دم���ة ال���ش���رك���ة ف����ي ال���وص���ول 
إل����ى ك���ل ال��خ��دم��ات وال��م��ن��ت��ج��ات ال��م��ق��دم��ة بأسهل 
الطرق وتقليل الزمن المستغرق لتقديم الخدمات 
 أله�����داف ال��ش��رك��ة 

ً
ورف����ع ن��س��ب��ة األت��م��ت��ة، وت��ح��ق��ي��ق��ا

اإلستراتيجية ف��ي رف��ع مستوى ج���ودة الخدمات 
المقدمة.

ونّوه المخيزيم إلى أن الشركة بصدد إطالق خدمة 
)NICTRADE( للتداول اإللكتروني، وال��ت��ي تتيح 
لعمالء الشركة ت��داول األسهم في بورصة الكويت 
واألسواق الخليجية واألميركية باإلضافة إلى أكثر 
، لتوافر أفضل تجربة للعمالء 

ً
 عالميا

ً
من 80 سوقا

من خالل االستفادة من أح��دث التقنيات المبتكرة 

س��واء ع��ن طريق الموقع اإللكتروني أو تطبيقات 
التداول عبر الهواتف الذكية.

وأكد المخيزيم أن »االستثمارات الوطنية« حريصة 
ع��ل��ى ت��ق��دي��م م��ن��ت��ج��ات اس��ت��ث��م��اري��ة ت���واك���ب آم���ال 
 ع��ن السبل التقليدية، 

ً
وط��م��وح��ات ال��ع��م��الء ب��ع��ي��دا

ح��ي��ث تمكنت ال��ش��رك��ة ف��ي 22 أغ��س��ط��س 2021 من 
إطالق خدمة صانع السوق إذ يعتبر صانع السوق 
ال��م��س��ؤول ع��ن توفير السيولة للشركة التي تقدم 
ال��خ��دم��ة ع��ل��ي��ه��ا م���ن خ����الل ت��وف��ي��ر ط��ل��ب��ات ال��ش��راء 
وع���روض البيع، وت��م اختيار سهم شركة بورصة 
الكويت ليكون باكورة الشركات التي ستقدم عليها 
ال��خ��دم��ة، ب��اإلض��اف��ة إل��ى ش��رك��ة الخليج للكابالت، 
ومن المتوقع إضافة المزيد من الشركات األخرى 

في األسابيع القلية المقبلة.

استثمارات جديدة
وذك��ر المخيزيم أن قطاع االستثمارات المصرفية 
ف������ي ال�����ش�����رك�����ة ن����ج����ح ب����اس����ت����ق����ط����اب ال�����ع�����دي�����د م��ن 
االستثمارات الجديدة في قطاعات البنية التحتية 
واالئتمان وتكنولوجيا المعلومات، وبدأت الشركة 
العام 2021 بمجموعة قوية من التفويضات التي 
 م���ن ع��م��ل��ي��ات ال���دم���ج واالس���ت���ح���واذ 

ً
ش��م��ل��ت ع������ددا

 من عمليات البيع وإع��ادة 
ً
لصالح عمالئها وع��ددا

 ع����ن ت���ع���اق���دات ل��ت��ق��دي��م خ���دم���ات 
ً
ال��ه��ي��ك��ل��ة، ف���ض���ال
استشارية عامة.

وأوض����ح ال��م��خ��ي��زي��م أن »االس��ت��ث��م��ارات ال��وط��ن��ي��ة« 
 Pipe« ب���االس���ت���ث���م���ار ف����ي ش����رك����ة 

ً
ن���ج���ح���ت أخ�����ي�����را

Technologies« المتخصصة ف���ي التكنولوجيا 
المالية سريعة النمو، وهي أول منصة ت��داول في 
ال��ع��ال��م ل���إي���رادات ال��ت��ك��راري��ة، ح��ي��ث ت��ق��در قيمتها 

بملياري دوالر، ومقرها أميركا.

اقتناص الفرص
وقال المخيزيم إن »االستثمارات الوطنية« نجحت 
في تعزيز مكانتها واقتناص الفرص الفريدة في 
ال��س��وق وت��ق��دي��م االس��ت��ث��م��ارات ال��م��ش��ارك��ة الجيدة 

للعمالء.
وأشار إلى أن الشركة تمكنت خالل 2021 من مواكبة 
المتغيرات التي أفرزتها جائحة كورونا والتركيز 
على التحول الرقمي لمنح الشركة مرونة أكبر من 
الناحية التشغيلية وم��ن جهة تلبية احتياجات 
ال��ع��م��الء، والتركيز على االستثمار ف��ي القطاعات 
 خالل الجائحة والتوسع 

ً
التي حققت أداء مختلفا

ف��ي ط���رح المنتجات ال��ج��دي��دة ل��زي��ادة ال��ت��ن��وع في 

المنتجات التي تقدمها مع زيادة جذب عمالء جدد.
وذك�����ر ال��م��خ��ي��زي��م أن ك���ل ه����ذه ال���ج���ه���ود ان��ع��ك��س��ت 
 في 

ً
 كبيرا

ً
بشكل كبير على تحقيق الشركة ن��م��وا

ح��ج��م األص�������ول ال�����ُم�����دارة ب��ص��ف��ة األم����ان����ة ك��م��ا في 
نهاية النصف األول م��ن ال��ع��ام 2021 وال��ت��ي بلغت 
1٫1 مليار دينار، بزيادة 6٫4 في المئة، وقد سعت 
»االس��ت��ث��م��ارت ال��وط��ن��ي��ة« ب��ش��ك��ل مستمر لتوفير 
ع��وائ��د أع��ل��ى م��ن المتوسط لعمالء محفظتها مع 
المحافظة على رأس المال، باإلضافة إل��ى العديد 
م��ن ال��خ��دم��ات االس��ت��ث��م��اري��ة المتنوعة ال��ت��ي تقوم 

بإدارتها.
وق����ال إن »االس���ت���ث���م���ارات ال��وط��ن��ي��ة« ل��دي��ه��ا سجل 
كبير وحافل من العالقات المتميزة التي تربطها 
مع العمالء والشراكات طويلة األج��ل التي تعتمد 
على الثقة الكبيرة والحصافة ف��ي إدارة ال��ث��روات 

بمستويات احترافية.
وأض��اف أن��ه خ��الل ع��ام 2021 تم استقطاب رؤوس 
أم�����وال ج���دي���دة م���ن ع��م��الء ال��ص��ن��ادي��ق وال��م��ح��اف��ظ 

االستثمارية ما يقارب قيمتها 75 مليون دوالر.
وأش���ار المخيزيم إل��ى أن قطاع إدارة ال��ث��روات قام 
ب��إط��الق ن��ظ��ام ال��ب��واب��ة اإلل��ك��ت��رون��ي��ة، وال���ذي ساعد 
ال��ع��م��الء ع��ل��ى م��ت��اب��ع��ة اس��ت��ث��م��ارات��ه��م م���ع منحهم 
القدرة على تنفيذ األوامر بطريقة مباشرة وفعالة. 

2021... عام ممّيز للشركة
ق��ال المخيزيم إن2021 يعتبر من األع��وام المميزة 
»االس��ت��ث��م��ارات ال��وط��ن��ي��ة« ح��ي��ث ح��ص��دت خالله  ل���
أربع جوائز عالمية مرموقة من كبرى المؤسسات 
وال��م��ج��الت العالمية، وذل���ك ف��ي تأكيد ج��دي��د على 
، حيث إن تلك الجوائز 

ً
 وإقليما

ً
دورها الرائد محليا

ت��ؤك��د تفوقها وق��درت��ه��ا على المنافسة ون��ي��ل ثقة 
األوساط االستثمارية.

»االستثمارات الوطنية« األسرع نموًا بالكويت

عقدت األمانة العامة لمنظمة األقطار العربية 
ال����م����ص����درة ل���ل���ب���ت���رول )أواب�����������ك( ف�����ي ال����ق����اه����رة، 
ب��ج��م��ه��وري��ة م��ص��ر ال��ع��رب��ي��ة أم�����س، االج��ت��م��اع 
التنسيقي السنوي ال�50 للشركات المنبثقة عن 
ال��ع��ام علي ب��ن سبت  المنظمة ب��رئ��اس��ة األم��ي��ن 
وب��ح��ض��ور رؤس����اء م��ج��ال��س اإلدارات وال��م��دراء 
العامين للشركة العربية البحرية لنقل البترول، 
وال����ش����رك����ة ال���ع���رب���ي���ة ل���ب���ن���اء وإص���������الح ال��س��ف��ن 
)أسري(، والشركة العربية للخدمات البترولية 

والشركات المتفرعة عنها.
وق�������دم م��م��ث��ل��و ال����ش����رك����ات م��ل��خ��ص��ا ل��ألن��ش��ط��ة 
والعمليات التي قامت بها كل شركة ونتائجها 
المالية و عدد العاملين بها من عرب وأجانب 
إل��ى الصعوبات  ال��ت��دري��ب، باإلضافة  وسياسة 

التي واجهتها في ضوء جائحة كورونا خالل 
ال��ع��ام المنصرم 2020 والنصف األول م��ن عام 
2021. ك��م��ا ن��اق��ش االج��ت��م��اع ال��ت��ح��دي��ات ال��ت��ي 
ال��ش��رك��ات وال��ح��ل��ول الممكنة التي  ت��واج��ه عمل 
م����ن ش���أن���ه���ا ت��م��ك��ي��ن ع���م���ل ال����ش����رك����ات وت��ع��زي��ز 
ال��ش��رك��ات الوطنية  ال��ت��ع��اون فيما بينها وبين 
ذات ال��ط��ب��ي��ع��ي��ة وال��ن��ش��اط ف���ي ال�����دول األع��ض��اء 

بالمنظمة.
ك���م���ا أط����ل����ع األم����ي����ن ال����ع����ام م��م��ث��ل��ي ال���ش���رك���ات 
ال��ت��ي بذلتها  ال��ج��ه��ود  ال��ع��رب��ي��ة المنبثقة ع��ل��ى 
األم����ان����ة ال���ع���ام���ة ال��خ��ص��اص��ة ب��ت��ف��ع��ي��ل ال��ع��الق��ة 
بين المنظمة والشركات المنبثقة خالل الفترة 
ال��م��اض��ي��ة ون��ت��ائ��ج��ه��ا اإلي��ج��اب��ي��ة وال��ت��وص��ي��ات 
الخاصة بها، ومالمح خطة العمل التي أقرها 

ال��ذي تم تشكيله لتعزيز التعاون  فريق العمل 
ال��ش��رك��ات الجهود  ال��م��ش��ت��رك. وق��د ثمن ممثلو 
ال��ت��ي ب��ذل��ت��ه��ا األم���ان���ة ال��ع��ام��ة ف���ي ه���ذا ال��ص��دد 
والنتائج اإليجابية التي تحققت، مؤكدين على 
استمرار تقديمهم الدعم الالزم لتفعيل العالقة 

مع المنظمة.

وق�������د ت����وص����ل االج�����ت�����م�����اع إل�������ى م���ج���م���وع���ة م��ن 
التوصيات المهمة سيتم إدراجها في التقرير 
ال��س��ن��وي ع���ن أن��ش��ط��ة ال���ش���رك���ات وال�����ذي سيتم 
رفعه إلى مجلس وزراء المنظمة خالل اجتماعه 
المقبل في شهر ديسمبر المقبل 2021 التخاذ 

ما يراه مناسبه في هذا الشأن.

ووج��ه بن سبت الشكر لممثلي الشركات على 
تعاونهم البناء، مؤكدا على األهمية القصوى 
ل��ه��ذا ال��م��ل��ف، ك��م��ا ش����دد ع��ل��ى أه��م��ي��ة م��واص��ل��ة 
التواصل والتنسيق المستمر وعقد مثل هذه 
ف��ي دع���م وتعزيز  ال��ت��ي ستساهم  االج��ت��م��اع��ات 

عمل الشركات والهدف الذي أنشئت من أجله.

االجتماع التنسيقي السنوي لشركات »أوابك« ناقش تحديات
عملها وسبل تعزيز التعاون
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فضية للطرقي في »كأس 
الرئيس«

حقق الرامي عبدالله الطرقي فضية مسابقة )السكيت( في 
بطولة ك��أس رئيس االتحاد الدولي للعبة لرماية االطباق 
ال��ط��ائ��رة ال��م��ت��واص��ل��ة ف���ي م��دي��ن��ة الرن���ك���ا ال��ق��ب��رص��ي��ة. وق���ال 
الطرقي في اتصال هاتفي مع  »كونا« إن المسابقة أقيمت 
بنظام جديد من دور تمهيدي يشمل 50 طبقا وآخر نهائي 
ب24 طبقا. وأوضح أنه أصاب 50 طبقا في الدور األول قبل 
أن يصيب 22 طبقا في النهائي ليحل ثانيا خلف االيطالي 
ج��ب��ري��ل روس��ي��ت��ي ف��ي��م��ا ج���اء م��واط��ن��ه ت���وم���ورو ك��اس��ن��درو 
ثالثا. وأضاف أن البطولة شهدت مشاركة أفضل 12 رام في 
العالم ف��ي ك��ل م��ن مسابقتي رم��اي��ة )سكيت( و)ت����راب( وقد 
أم��ي��ز رم���اة العالم  ن��ظ��را لمشاركة  ب��ال��ق��وة وال��ن��دي��ة  اتسمت 
أب��ط��ال العالم. واعتبر أن اختيار  ف��ي ه��ذا االختصاص م��ن 
االتحاد لثالثة رماة من الكويت لخوض غمار هذه البطولة 
باعتبارهم ضمن أفضل 10 رماة على مستوى العالم يأتي 
تأكيدا على تميز رياضة الرماية الكويتية. وأهدى الطرقي 
ه���ذا ال��ف��وز إل���ى ال��ق��ي��ادة ال��س��ي��اس��ي��ة ف��ي ال��ب��الد ال��ت��ي دائ��م��ا 
ف��ي االل��ع��اب  ت��ح��رص على دع��م الرياضيين الكويتيين  م��ا 
كافة وإلى رئيس االتحاد اآلسيوي للرماية ورئيس شرف 
ال��ذي كان  االت��ح��اد الكويتي للعبة الشيخ سلمان الصباح 
لحضوره البطولة ودعمه لرماة الكويت أثر بالغ بهذا الفوز 
كما أه��دى الفوزإلى كل منتسبي الرماية الكويتية. وثمن 
دعم االتحاد الكويتي للرماية برئاسة دعيج العتيبي وكل 
االعضاء للرماة الكويتيين والحرص على مشاركتهم بأهم 
ت��ط��وي��ر مستوياتهم  ال��ت��ي م��ن ش��أن��ه��ا  ال��ب��ط��والت العالمية 
الفنية متمنيا تحقيق رم��اة الكويت المزيد من اإلنجازات 

في البطوالت الخارجية المقبلة

»طائرة االتحاد« تنطلق اليوم
تنطلق اليوم بطولة كأس االتحاد للكرة الطائرة باقامة 5 
مباريات تجمع العربي مع اليرموك في 07:00 على صالة 
األخ��ي��ر، والقادسية مع التضامن في 05:00، والجهراء مع 
ف��ي مجمع الشيخ  ف��ي 07:30، على ص��ال��ة االت��ح��اد  الشباب 
سعد العبدالله للصاالت المغطاة، وتقام المباريات الثالث 
ضمن المجموعة األولى، فيما يلعب في المجموعة الثانية 
الكويت مع برقان في 06:00 على صالة الكويت، والساحل 
ف����ي 06:00 ع���ل���ى ص���ال���ة األول. وت��ض��م  ال��ص��ل��ي��ب��خ��ات  م����ع 
ال���ذي يغيب ع��ن الجولة  أي��ض��ا كاظمة  المجموعة الثانية 
األول���ى. وت��ق��ام البطولة بنظام ال���دوري م��ن دور واح��د على 
أن يتاهل األول والثاني من كل مجموعة إلى ال��دور نصف 

النهائي.

»الرياضات البحرية« ينظم 
»الدراجات المائية« في نوفمبر

أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الرياضات البحرية محمد 
الزنكي أن النادي سينظم الجولة الثانية من بطولة العالم 
للدراجات المائية وذلك خالل الفترة من 11 إلى 13 نوفمبر 
ال��م��ق��ب��ل ع��ل��ى ش��اط��ئ )ال��م��اري��ن��ا م����ول( ف���ي ال��ك��وي��ت ل��ل��م��رة 
الثانية تحت رعاية الهيئة العامة للرياضة. وق��ال الزنكي 
ل� »كونا« إن مسابقة العالم للدراجات المائية  في تصريح 
ستقام بمشاركة متسابقين محليين وخليجين وعالميين 
يمثلون 27 دولة من مختلف قارات العالم. وأضاف أن هذا 
الحدث سيعزز عودة الكويت الستعادة مكانتها المعهودة 
والمتميزة في المجال الرياضي كما يعد حافزا للرياضيين 
لتحقيق المزيد من البطوالت الرياضية واكتساب الخبرة. 
وأش�����ار إل���ى أن ه��ن��اك ال��ع��دي��د م���ن ال��م��ف��اج��آت ال��ت��ي أع��ده��ا 
النادي خالل السباق والتي ستزيد من حدة المنافسة بين 
المتسابقين معربا عن شكره لجميع الفرق واللجان القائمة 
على تنظيم هذا الحدث الرياضي المهم لما يقومون به من 
جهد مضاعف إلظهار الوجه الحقيقي للكويت في المحافل 

الرياضية.

»اسكواش الخليج« تواصل 
منافساتها

 
ً
ت��اه��ل الع��ب��ا منتخب ال��ك��وي��ت  ل��الس��ك��واش ت��ح��ت 19 ع��ام��ا
حسين الزعتري وسعد سويد الي دور الثمانية في البطولة 
الخليجية  التي تستضيفها البالد علي مالعب مركز الشيخ 
سالم الصباح الدولي في جنوب السرة. وفاز الزعتري علي 
زميله عبدالرحمن المغربي 3-0، في حين تغلب سويد علي 
اب��راه��ي��م بالنتيجة ذات��ه��ا، ليتاهال الي  ال��س��ع��ودي عبدالله 

جانب زميليهما عبدالرحمن الهاشم وخالد الفارسي.
وفي بقية مباريات الدور ثمن النهائي، تغلب القطري سالم 
المالكي علي البحريني عبدالرزاق الكوهجي 3-1، والقطري 
محمد العماري علي السعودي منصور المولد بنتيجة 2-3 
في مباراة مثيرة. واستطاع القطري خليفة الجناحي الفوز 

علي البحريني محمد جمال 0-3.
، تمكن العبا االزرق عبدالرحمن 

ً
وفي بطولة تحت 15 عاما

الصانع وعبدالله الصراف من التاهل الي دور الثمانية، بعد 
ال��دروي��ش 3-0، والثاني علي  ف��وز االول علي القطري علي 
زميلة مهدي اسامة بالنتيجة ذاتها. وفي بقية المباريات، 
ت��غ��ل��ب ال���س���ع���ودي���ان ي���اس���ر ال���ع���ب���اس وس���ال���م ال���م���ول���د علي 
ال��ك��ن��دري وعبدالمحسن العتيبي  الكويتيين عبدالرحمن 
بنتيجة  3-0 في المباراتين. كما فاز القطري خالد الحمادي 
ع��ل��ي ال��ع��م��ان��ي ع��ب��دال��ل��ه ال��ب��ارون��ي 3-0، وال��س��ع��ودي محمد 

النصفان علي القطري ناصر الشرشري 1-3.

األولمبي يواصل تدريباته في طشقند 

سيتي »استعرض« على برايتون

»الرماية« يؤكد جاهزية لبطولة سمو ولي العهد

 على برايتون 
ً
 ع��ري��ض��ا

ً
ف���وزا حقق مانشستر سيتي 

ب��ان��ت��ص��اره الكبير  4-1، فيما ع���زز تشلسي ص��دارت��ه 
على نوريتش سيتي صاحب المركز األخير بسباعية 
نظيفة بينها هاتريك لمايسون ماونت أول من امس 
على ملعب »ستامفورد بريدج« في لندن في المرحلة 
ال���دوري االنكليزي والتي شهدت أيضا  التاسعة من 

اكتساح واتفورد إليفرتون 2-5.
وفي المباراة األولى، عاقب مانشستر سيتي مضيفه 
برايتون باكتساحه 4-1 وحرمانه من تعزيز رصيده 
 .

ً
ال��ذي يحتله مؤقتا ال��راب��ع  وب��ات قيد خسارة مركزه 

وافتتح سيتي التسجيل في الدقيقة 13 عبر األلماني 
إي���ل���ك���اي غ����ان����دوغ����ان، ق��ب��ل أن ي��ض��اع��ف ف��ي��ل ف��ودي��ن 

النتيجة بهدفين متتاليين )28 و31(.
���ص أل��ي��ك��س��ي��س م��اك��ال��ي��س��ت��ر ال��ن��ت��ي��ج��ة ألص��ح��اب 

ّ
وق���ل

األرض من ركلة ج��زاء في الدقيقة 81، غير أن البديل 
الجزائري رياض محرز عزز تقدم السيتي بهدف في 

الدقيقة الخامسة من الوقت بدل عن ضائع )5+90(.
وق����ال م����درب س��ي��ت��ي اإلس��ب��ان��ي ب��ي��ب غ���واردي���وال بعد 
المباراة إن »برايتون لعب بصورة ممتازة. قدمنا أداء 
 في الشوط األول«. وأضاف »أعتقد أن تسجيلنا 

ً
جيدا

أرب��ع��ة أه����داف، ه��و درس جيد ب��أن ال��ف��وز ي��ك��ون حين 
ف��ي تقديم  ال��ك��رة. ع��ن��دم��ا اس��ت��ح��وذن��ا نجحنا  تمتلك 

أداء جيد«.
الثانية، سجل ماونت )8 و85 من ركلة  وفي المباراة 
ج��زاء و90+1( وك��ال��وم ه��ودس��ون أودوي )18( وريس 
ج��ي��م��س )42( وب���ن ت��ش��ي��ل��وي��ل )57( وماكسيميليان 
جيمس أرون���ز )63 خطأ ف��ي م��رم��ى ف��ري��ق��ه( األه���داف. 
وحسم النادي اللندني الذي خاض المباراة في غياب 
مهاجميه البلجيكي روميلو لوكاكو واأللماني تيمو 
ال��م��ب��اراة ف��ي شوطها  فيرنر بسبب اإلص��اب��ة، نتيجة 
األول بتسجيله ثالثة أه���داف، قبل أن يضيف أربعة 

في الثاني.
وه���و ال���ف���وز ال��ث��ال��ث ت��وال��ي��ا ل��ت��ش��ل��س��ي وال��س��اب��ع ه��ذا 
الموسم فرفع رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطتين عن 
مانشستر سيتي. في المقابل، مني نوريتش سيتي 
بخسارته السابعة هذا الموسم فتجمد رصيده عند 

نقطتين.
إي��ف��رت��ون بخمسة أه��داف  واكتسح وات��ف��ورد مضيفه 
مقابل هدفين في مباراة ُحسمت نتيجتها في الدقائق 
العشر األخيرة. وفي مباريات أخرى، تعادل نيوكاسل 
ب�����االس 1-1، فيما  ي��ون��اي��ت��د م���ع م��ض��ي��ف��ه ك��ري��س��ت��ال 
انتهت مباراة ليدز يونايتد وولفرهامبتون بالنتيجة 

نفسها، كما تعادل ساوثمبتون مع بيرنلي 2-2.

ي�����واص�����ل ال���م���ن���ت���خ���ب األول����م����ب����ي ت����دري����ب����ات����ه ال���ي���وم���ي���ة 
ف���ي ال��ع��اص��م��ة األوزب���ك���ي���ة ط��ش��ق��ن��د ع��ل��ى م��ل��ع��ب ن���ادي 
ل��خ��وض منافسات المجموعة   

ً
ب��ون��ي��ودك��ور اس��ت��ع��دادا

الرابعة من تصفيات كأس آسيا للمنتخبات األولمبية 
(، وأجرى الالعبون أمس المسحة الطيبة 

ً
)تحت 23 عاما

 للبروتوكول الطبي المعمول به في أوزبكستان.
ً
وفقا

واختار الجهاز الفني لألزرق بقيادة اإلسباني كارلوس 
 للقائمة التي ستخوض التصفيات 

ً
غونزاليس 24 العبا

من ضمنهم الثالثة المصابون بندر السالمة وناصر 
 قبل 

ً
 واح��دا

ً
الفي وخالد صباح، على أن يستبعد العبا

يوم من المباراة التي ستجمعه مع بنغالدش بعد غد 
.
ً
األربعاء في الساعة ال� 01:00 ظهرا

والالعبون المختارون هم: خالد العجاجي، عبدالرحمن 
الفضلي، حمد القالف، مهدي دشتي، مبارك الفنيني، 

ع��ب��دال��ع��زي��ز ن��اج��ي، س��ل��ط��ان ال��ف��رج، ي��وس��ف ال��رش��ي��دي، 
عبدالرحمن فهد كميل، خالد صباح، يوسف الحقان، 
راشد الدوسري، عيدالرشيدي، علي عبدالرسول، بندر 
السالمة، حسين اشكناني، فهد زياد، عبدالله الجزاف، 
ن��اص��ر ف��ال��ح، ع��ث��م��ان ال��ش��م��ري، ط���الل ال��ق��ي��س��ي، جاسم 

عتيق، سليمان البوص، فواز المبيلش.
إق��ام��ة التدريب  وح��رص الجهاز الفني سيحرص على 
 
ً
ال��س��اع��ة 03:00 عصرا ف��ت��رة الظهيرة وت��ح��دي��دا ف��ي  ف��ي 
بتوقيت طشقند 01:00 بعد الظهر بتوقيت الكويت ألن 
ف��ي ه��ذا التوقيت بعد أن  م��ب��اري��ات المجموعة ستقام 
تقرر تخصيص ملعبين للتصفيات بدالص من ملعب 

واحد.
ويبدأ األزرق مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب 
ي��وم األرب��ع��اء المقبل، على أن يلتقي نظيره  بنغالدس 

ي��وم 30 أكتوبر الجاري،  السعودي في الجولة الثانية 
ويختتم منافسات المجموعة بمواجهة أوزبكستان 

المصيفة يوم 2 نوفمبر في الجولة الثالثة واألخيرة.
 في 

ً
 ت��دري��ب��ي��ا

ً
وك���ان المنتخب األول��م��ب��ي أق���ام م��ع��س��ك��را

الدوحة لمدة 10 أيام وخاض خالله مباراتين وديتين 
مع نظيره القطري، فاز في األولى بهدف دون رد سجله 
الثانية بهدفين مقابل  ف��ي  ال��رش��ي��دي، وت��ع��ادل  يوسف 

هدفين سجلها سجلها عيد الرشيدي.
وجاء المعسكر فور  خروج األزرق األولمبي من بطولة 
ال��ت��ي استضافتها  غ���رب آس��ي��ا للمنتخبات األول��م��ب��ي��ة 
مدينتا الخبر والدمام وأحرز لقبها المنتخب األردني. 
ب��ع��د احتالله  ال����دور األول للبطولة  وخ���رج األزرق م��ن 
ف��ي المجموعة بنقطتين جمعهما من  ال��م��رك��ز األخ��ي��ر 

التعادل مع عمان واليمن، وخسارة من األردن

ن��ادي الرماية دعيج العتيبي استعدادات النادي وجاهزيته لتنظيم بطولة  أكد رئيس 
إل��ى 6  سمو ول��ي العهد السنوية الكبرى للرماية المقرر انطالقها خ��الل الفترة م��ن 4 

نوفمبر المقبل والتي ستكون تدشينا لموسمه الرياضي المحلي 2022/2021.
وقال العتيبي في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أول من أمس بمقر النادي بمجمع ميادين 
الشيخ صباح األحمد االولمبي إن البطولة تشمل إقامة مسابقات في رمايات )المسدس( 
و)البندقية( و)تراب( و)سكيت( و)القوس والسهم( لفئات الرجال والسيدات والناشئين.

وأوض��ح أن ال��ن��ادي أض��اف للمسابقة ه��ذا العام منافسات خاصة ل��ذوي االع��اق��ة بهدف 
دعم رياضة المعاقين الفتا كذلك إلى أن نسخة هذا العام تشهد مشاركة كبيرة من رماة 

النادي والحرس الوطني واالتحاد الرياضي العسكري واتحاد الشرطة الرياضي.
ال���دول الخليجية الشقيقة مرحبا  ال��م��ج��ال لمشاركة رم���اة م��ن  أن��ه سيتم فتح  وأض���اف 
بجميع رماة الخليج في بلدهم وفي ناديهم مبينا أن النادي أرجأ افتتاحية الموسم هذا 
العام لشهر نوفمبر إلعطاء المجال للرماة للتدريب واالستعداد الجيد بعد فترة انقطاع 

كبير عن التدريبات بسبب تداعيات جائحة كورونا.
ف��ي الفئات السنية الصغرى  وذك��ر أن البطولة تعد فرصة الكتشاف المواهب السيما 
مثمنا في الوقت ذات��ه الرعاية الكريمة لسمو ولي العهد الشيخ مشعل األحمد الجابر 

الصباح للبطولة.
ب��أن رعاية سموه للبطولة تجسد اهتمام سموه ودعمه للرماية الكويتية التي  وأف��اد 
ال��ك��وي��ت للرماية  ال��ك��ب��رى وك����ان آخ��ره��ا ف���وز منتخب  ت��ع��ودت ع��ل��ى تحقيق االن���ج���ازات 
بالميدالية الفضية في بطولة كأس رئيس االتحاد الدولي للعبة لرماية االطباق الطائرة 
المتواصلة في مدينة الرنكا القبرصية وذلك من خالل الرامي االولمبي عبدالله الطرقي 

الذي حصل على المركز الثاني في مسابقة رماية )السكيت(.
ال��ن��ادي عبيد العصيمي في  ق��ال رئيس اللجنة المنظمة للبطولة أمين سر  من جانبه 
المؤتمر إن البطولة ستقام في المقر الرئيسي للنادي الذي يستضيف منافسات الرجال 
والسيدات وذوي االعاقة فيما يستضيف فرع النادي بالجهراء منافسات فئة الناشئين.

ل��ل��م��رة االول����ى ب��إق��ام��ة م��ن��اف��س��ات الناشئين  وأش����ار العصيمي ال���ى أن ال��ب��ط��ول��ة س��ت��ب��دأ 
بالجهراء قبل أن تتوالى باقي المسابقات تباعا متوقعا أن تتسم البطولة بالقوة والندية 
بسبب مشاركة أميز رماة الكويت والخليج إذ ستعد أفضل افتتاحية للموسم الرياضي 
المحلي. وذكر أن النادي رصد جوائز قيمة للفائزين بالمراكز األولى في كل مسابقات 
البطولة نظرا ألهميتها منوها في الوقت ذاته بدعم الهيئة العامة للرياضة لكل أنشطة 

النادي.


